
 

 

 

 

 مداخالت توصيه شده همگاني

بيماري هاي پري  :مرگ در اين گروه سني عبارتند از عوامل شايع ترين)

ناگهاني كودكان، آسيب و  ناتال، ناهنجاري هاي مادرزادي، سندرم مرگ

 .(صدمه بدني

 غربالگري

 قد وزن 

 فشارخون 

 (سالگي 3-4در )غربالگري بينايي 

وابسته به نسبت افراد پرخطر ( : در موقع تولد)غربالگري هموگلوبينوپاتي

مالحظات مربوط يه  يه اي كه غربالگري انجام مي شود و ساير در ناح

غربالگري، به شكل همگاني و يا در سطح گروه هاي در معرض خطر انجام 

 .مي گيرد

 ساعت اول  44اگر در  ( :در موقع تولد)سطح فنيل آالنين

 .هفتگي تكرار خواهد شد 4زندگي انجام شود، در 

  بررسي غده تيروئيد باT4  وياTSH (در موقع تولد : )  بهترين

زندگي است اما هميشه قبل  4-6زمان انجام آن، مابين روزهاي

 .از ترخيص نوزادان از شيرخوارگاه انجام خواهد شد

 

 پيشگيري از آسيب ها

  در )استفاده از صندلي مخصوص ايمني كودك در اتومبيل

 .(سال  5كودكان كمتر از 

  5كودكان بزرگتر از در )استفاده از كمربند ايمني اتومبيل 

 .(سال

 در دوچرخه سواري، پرهيز از دوچرخه  استفاده از كاله ايمني

 .سواري در ترافيك

  وجود هشدار دهنده دود و آتش در منزل،استفاده از لباس

 .خواب مناسب و خنك

  درجه سانتي گراد  54تا  44درجه حرارت آب گرم مابين

 .باشد

 ده و حفاظ استخرنصب نرده و محافظ براي پنجره، پله،نر. 

 نگهداري ايمن داروها ، مواد سمي، اسلحه و مواد آتش زا. 

 و شماره تلفن مركز كنترل ( براي مسموميت)شربت ايپكاك

 .مسموميت در دسترس باشد

 مراقبين/ آموزش احياي قلبي تنفسي براي والدين. 

 تغذيه و فعاليت

  تغذيه با شير مادر،فورموالي غني شده با آهن و غذاها

 (.رخواران و كودكان نوپاشي)

  محدود كردن چربي و كلسترول ، حفظ تعادل كالري، اهميت

 .دادن حبوبات، ميوه ها و سبزيجات در رژيم غذايي

 فعاليت بدني منظم 

 

 مصرف مواد

  بررسي اثرات سيگار كشيدن غيرفعال به علت دود سيگار

 (.سيگارهاي دست دوم)ديگران بر روي كودك

 والدين و مراقبين كودك داده شود پيغام هاي ضد سيگار به. 

 

 بهداشت دندان

 ويزيت هاي منظم توسط مراقبت دهان و دندان. 

  نخ دندان، مسواك زدن با خمير دندان فلورايد دار به صورت

 .روزانه

  آگاهي دادن دربارۀ پوسيدگي دندان در صورت استفاده از

 .بطري بچه

 ايمن سازي

  انجام شودواكسيناسيون طبق دستورالعمل كشوري. 

 پيشگيري با استفاده از داروها. 

  (.در موقع تولد)پروفيالكسي چشمي 

 

سالگي در  01از تولد تا  مداخالتي كه به منظور پيشگيري،

 .نظر گرفته شده و توصيه شده اند


